“Els fisioterapeutes busquen
maximitzar la qualitat de vida en
l'àmbit de promoció, prevenció
i tractament tenint en compte les
quatre dimensions de l'ésser humà:
físic, psíquic, social i ètic/espiritual.”

EL NOSTRE EQUIP
Actualment el nostre equip està
format per quatre fisioterapeutes:
• Cori Amorós Fort (Col. 2443)
• Clara Balsells Llauradó (Col. 13074)
• Maria Bedoya Ribó (Col. 5430)
• Laia Pedrós Peguera (Col. 9981)

AL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
DE LA SELVA DEL CAMP
Camí de l’Horta n. 39
fisiopavelloselva@gmail.com

Telèfon de contacte:
977 84 52 27 - 628 684 673
Hores a convenir

Fisioteràpia Cori Amorós

Servei
de Fisioteràpia
i Salut

El servei de fisioteràpia del pavelló d'esports
comença l'any 1999 quan es van inaugurar les
instal·lacions esportives amb l'objectiu d'oferir un
servei de salut a la població.
Amb l'obertura d'aquestes instal·lacions es buscava
un espai d'activitat física i esport que proporcionés
servei al major nombre de persones del poble.
El servei està disponible de dilluns a divendres de
8:30 a 21:30 i els dissabtes de 9:15 a 14:00 hores.

QUINS SERVEIS OFERIM?
Servei de rehabilitació a piscina
Estem especialitzats en medi aquàtic i proposem
per tots els seus beneficis la rehabilitació a l’aigua.
ELS BENEFICIS DE L’AIGUA
•
•
•
•
•
•

Possibilitat d’iniciar una rehabilitació precoç.
Globalitat en el tractament.
Efecte antiàlgic gràcies a la baixa gravetat.
Resistència del medi aquàtic per millorar la força.
Autonomia del pacient per recuperar-se.
Molts altres...

TIA (TERÀPIA INTEGRAL AQUÀTICA) I WATSU
Teràpia que es realitza en el medi aquàtic, amb l’objectiu
d’aconseguir una relaxació i benestar general. Indicat
en patologies físiques i relacionades amb l'estrès.

Servei de rehabilitació a llitera
Oferim tractaments globals en funció de la patologia.

INDICACIONS
• Patologia osteoarticular (atrosis, artritis, tendinitis, bursitis).
• Síndromes dolorosos del raquis i Patologia
neuromuscular.
• Patologia posttraumàtica, postquirúrgica i
tractament de la cicatriu.
• Patologia de l’articulació temporomandibular.
• Fisioteràpia esportiva: Fascitis plantar, esquinços,
ruptures fibrilars musculars...

TÈCNIQUES I MITJANS QUE UTILITZEM
•
•
•
•
•
•
•

Massoteràpia i tractament miofascial.
Electroteràpia.
Calor-Fred.
Estiraments.
Kinesiotape.
Punció seca.
Altres...

Activitats de grup
• Esquena, salut per l’aigua,
estiraments i Ai Chi.

Servei de benestar
(instal·lacions
piscina)
• Tractament d’hidratació.
• Xocoteràpia
• Tractament Reina del nil,
i d’altres.
• Peeling i massatge corporal.

